iRobot Braava – nowy wymiar czyszczenia podłogi
Nowy robot mop uzupełnia gamę robotów domowych firmy iRobot Corporation

Warszawa, 16 kwietnia 2013 r. – lider w dziedzinie rozwiązań robotycznych – iRobot Corporation –
rozszerza ofertę produktową tej marki o dwa nowe roboty mopy – Braava. Nowe modele – Braava
320 oraz Braava 380 – uzupełniają linię robotów sprzątających, która do tej pory opierała się na
robotach odkurzających Roomba oraz myjących podłogi Scooba.
iRobot Corporation systematycznie rozwija i udoskonala swoją gamę robotów sprzątających, aby były
jeszcze bardziej efektywne oraz zaspokajały różne potrzeby w zakresie utrzymania czystości w domu.
W przypadku robotów odkurzających Roomba oraz myjących podłogi Scooba najwyższa efektywność
sprzątania osiągana jest poprzez kilkukrotne pokonanie każdego centymetra podłogi pod różnymi
kątami. Sposób działania robota Braava pozwala na to, aby systematycznie i efektywnie mopować
całą podłogę na mokro lub sucho wykonując jeden przejazd. Poszerzenie gamy produktów o roboty
mopy uzupełnia portfolio produktowe marki iRobot. Wraz z robotami odkurzającymi Roomba oraz
myjącymi podłogi Scooba, Braava oferuje komplementarne rozwiązanie, które pozwala na
utrzymanie czystości podłóg twardych.
„Braava jest idealnym uzupełnieniem naszej gamy robotów domowych, która staje się jeszcze
bogatsza, bardziej kompleksowa i dopasowana do zróżnicowanych potrzeb”, powiedział Christian
Cerda, v-ce Prezes i Dyrektor Zarządzający Działu Robotów Domowych w iRobot Corp. - „Poszerzenie
naszej gamy produktowej na całym świecie wzmacnia i potwierdza nasz status światowego lidera
w dziedzinie domowej robotyki.”
„Jesteśmy podekscytowani faktem rozwijania naszej gamy produktowej poprzez wprowadzenie
iRobota Braava” mówi Marc Dinee, v-ce Prezes ds. Sprzedaży i marketingu dla EMEA oraz APAC.
„W domach naszych klientów występują różnego rodzaju podłogi, które wymagają specyficznej
opieki. Jesteśmy dumni z faktu, że możemy im obecnie zaoferować również ten nowy rodzaj robota
sprzątającego, co pozwoli wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do ich potrzeb.”
„Dwa nowe roboty Braava to uzupełnienie oferty marki iRobot, która cieszy się coraz większym
zaufaniem w naszym kraju.” powiedział Arkadiusz Grochowski, Dyrektor ds. sprzedaży DLF Sp. z o.o.
„Jako firma reprezentująca naszego amerykańskiego partnera na polskim rynku dokładamy wszelkich
starań, aby rozwijać porfolio tej marki i oddać do dyspozycji Polaków najnowsze rozwiązania
technologiczne, które będą wyręczać ich w nielubianych obowiązkach domowych. Naszym celem jest
dalszy rozwój kategorii produktowej robotów domowych. W najbliższej przyszłości będziemy
wprowadzali do oferty DLF kolejne modele, które pozwolą Polakom zmienić postrzeganie
konieczności wypełniania obowiązków domowych i zrewolucjonizują ich nawyki sprzątania.”
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iRobot Braava szybko i cicho posprząta podłogi twarde
Robot mop – iRobot Braava automatycznie czyści na sucho lub mokro podłogi twarde w oparciu
o jeden z dwóch trybów czyszczenia. Jest on niezwykle prosty w obsłudze – wystarczy nacisnąć jeden
przycisk, aby Braava wyczyściła podłogę, a po skończonej pracy powróciła do miejsca, w którym
rozpoczęła. Nowy robot mop używa ściereczek czyszczących jedno lub wielokrotnego użytku, które są
łatwe do założenia oraz zdjęcia. iRobot Braava jest bardzo cichy, dzięki delikatnie stykającemu się
z przeszkodami zderzakowi oraz bezgłośnie pracującym silnikom, więc sprzątając nie zakłóca
codziennych czynności czy snu.
Wszystkie iRoboty Braava:







Czyszczą wszystkie rodzaje podłóg twardych włączając w to podłogi: drewniane, winylowe,
laminowane czy terakotę.
Mopują na mokro lub sucho przy użyciu ściereczek jedno- lub wielokrotnego użytku.
Pracują w dwóch trybach:
o

Tryb suchego mopowania - robot przeciera podłogę wzdłuż
prostych, równolegle sąsiadujących ze sobą linii używając
suchej ścierki, która efektywnie zbiera włosy, kurz i inne
zabrudzenia.

o

Tryb wilgotnego mopowania - używając wilgotnej ściereczki,
robot porusza się w krótkich sekwencjach w jedną stronę, po
czym cofa się nieznacznie, aby wykonać ruch w drugą stronę,
powtarzając tą czynność na ścieżce przebiegającej wzdłuż
prostych, równolegle sąsiadujących ze sobą linii.

Używają Kostki Nawigacyjnej NorthStar, dzięki której mapują pomieszczenie zapewniając
efektywne sprzątanie całej jego powierzchni.
Omijają dywany oraz wykrywają uskoki i schody.

Braava 380 posiada dodatkowe funkcje:





System Pro-Clean, który dozuje płyn myjący w całym cyklu sprzątania.
Możliwość współpracy z wieloma Kostkami nawigacyjnymi NorthStar oraz nawigacji
pomiędzy kilkoma z nich (Cube-to-Cube Navigation), aby posprzątać większe domy.
Szybko ładująca się bateria, dzięki której Braava 380 jest gotowa do pracy po 4 godzinach.
Posiada podstawkę Turbo Charge, która automatycznie doładowuje robota w dwie godziny.
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Robot mop iRobot Braava będzie dostępny w Polsce w trzecim kwartale 2013 r. w sugerowanych
cenach katalogowych:



Braava 320 – 899 zł
Braava 380 – 1199 zł

O iRobot Corporation
iRobot projektuje i buduje roboty, które zmieniają rzeczywistość. Projektowane przez firmę roboty domowe pomagają
ludziom szukać inteligentnych sposobów na sprzątanie, a roboty przeznaczone dla administracji publicznej i przemysłu
pomagają chronić ludzi w strefach niebezpiecznych. Roboty konsumenckie i wojskowe cechuje iRobot Aware ®, czyli system
inteligencji robota - opatentowana technologia wprowadzająca zaawansowane rozwiązania w dziedzinie nawigacji,
poruszania się, sterowania i sztucznej inteligencji. Po więcej informacji na temat iRobot zapraszamy na stronę:
http://www.irobot.pl/.
O DLF Sp. z o.o.
Autoryzowany importer i dystrybutor urządzeń iRobot w Polsce. DLF sp. z o.o. z Gdyni istnieje na polskim rynku od początku
lat dziewięćdziesiątych i specjalizuje się w sprzedaży nowoczesnych produktów z zakresu Hi-tech, robotyki i AGD. Celem DLF
jest dostarczenie klientom najwyższej jakości urządzeń, które poprawiają jakość życia. Obecnie firma jest autoryzowanym
importerem lub dystrybutorem marek takich jak: iRobot, Pleo, Stadler Form, Stylies, Aura Roboclean, Ozonomatic, Kohersen,
Zedi oraz Coway.

Więcej informacji:
Dariusz Zieliński
RUMOUR Public Relations
Tel.: 0 501 52 52 86
E-mail: dariusz.zielinski@rumour.pl

Autoryzowany importer i dystrybutor urządzeń iRobot w Polsce
DLF Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 87, 81-529 Gdynia, Polska
tel. +48 58 781 43 63
fax +48 58 781 43 65
e-mail: sekretariat@dlf.pl,
www.dlf.pl; www.irobot.pl

